
Święty Mikołaj przybył
do Żarowa

Gazeta bezpłatna08 grudnia 2016 / Żarów / www.um.zarow.pl

Gazeta Żarowska
ISSN 1231-4552 20/120/2016

Złożyliśmy wnioski, 
realizacja przed nami

Miasteczko Świętego 
Mikołaja

Niższe podatki
w 2017 roku

Kryty basen, nowocze-
sne boisko treningowe, 

wyremontowane drogi i 
chodniki, rozbudowa żarow-
skiej strefy ekonomicznej, 
remonty świetlic wiejskich i 
remiz strażackich, zmoder-
nizowane parkingi, zamon-
towane nowe oświetlenia 

Od nowego roku zaczną 
obowiązywać nowe 

stawki podatkowe.
Na sesji Rady Miejskiej w 

czwartek, 24 listopada rad-
ni zadecydowali, że podatki 
zostaną obniżone w stosun-

Jak co roku, tuż przed świę-
tami Bożego Narodzenia 

w Żarowie stanie Miastecz-
ko Świętego Mikołaja. 

Na wszystkich odwiedza-
jących czekać będzie mnó-
stwo atrakcji. Z wizytą do 
najmłodszych mieszkańców 
przybędzie także Święty Mi-
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Konsultacje społeczne dotyczące 
zmian w systemie oświaty.

Żarowska Podstrefa Ekonomiczna 
się rozbudowuje. Zobacz które za-
kłady lokują nowe inwestycje.

Sezon Electrolux Cup rozpoczęty! 
To już 9. edycja Żarowskiej Ligi 
Futsalu

Więcej
na str. 5

uliczne i remonty placówek 
oświatowych.

To tylko kilka z najważniej-
szych inwestycji, które reali-
zowane były w 2016 roku. 
Przyszły rok to będą następ-
ne przedsięwzięcia i kolejne 
nowe inwestycje.

więcej na str. 3

W przyszłym roku zmodernizowane mają zostać kolejne drogi do gruntów 
rolnych.

Uchwałę w sprawie ustalenia nowych stawek podatkowych poparło 14 
radnych Rady Miejskiej. 

ku do stawek podatkowych 
obowiązujących w roku bie-
żącym. Większością głosów 
uchwalili wysokość podat-
ku od nieruchomości i od 
środków transportowych.

więcej na str. 5

kołaj, wraz ze swoim pomoc-
nikiem Skrzatem. Pojawią 
się również rękodzielnicy 
z gminy Żarów, Świdnicy i 
Zagórza Śląskiego, którzy 
wystawią swoje rękodzieła 
podczas Jarmarku Bożona-
rodzeniowego...

więcej na str. 7
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Kochają go
wszystkie dzieci!

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamko-

wa 2, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 175/2016 z dnia 18.11.2016r. 

Włamali się do domu i ukradli pieniądze
Funkcjonariusze policji w Żarowie poszukują sprawców wła-
mania do budynków mieszkalnych w Żarowie i Łażanach. 
Złodzieje włamali się do domków jednorodzinnych, skąd 
ukradli pieniądze oraz biżuterię. - Wszystkie osoby, które mogą 
cokolwiek wiedzieć na temat tych włamań prosimy o kontakt z 
komisariatem policji w Żarowie. Osobom kontaktującym się 
zapewniamy anonimowość – mówi Katarzyna Wilk komen-
dant policji w Żarowie.
Policjanci, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, apelują 
o prawidłowe zabezpieczanie własnego mienia oraz zachowa-
nie podstawowych zasad bezpieczeństwa. – Przed wyjściem z 
domu należy sprawdzić czy zamknęliśmy drzwi lub nie pozo-
stawiliśmy otwartych bram wjazdowych. Zwróćmy też uwagę, 
czy w obrębie naszej lub sąsiada posesji nie kręcą się osoby 
obce, bez konkretnego celu i prowadzące obserwację. Dotyczy 
to również samochodów nie należących do okolicznych miesz-
kańców a zaparkowanych lub wolno przejeżdżających w po-
bliżu posesji. Zachowajmy też czujność oraz dodatkowe zabez-
pieczenia w przypadku posiadania drzwi balkonowych i nisko 
usytuowanych okien. W ten sposób możemy ustrzec siebie oraz 
sąsiada przed włamaniem i kradzieżą – apeluje komendant po-
licji Katarzyna Wilk.

Nietrzeźwi kierowcy
Kara grzywny i do dwóch lat pozbawienia wolności oraz za-
trzymanie prawo jazdy. To konsekwencje jazdy pod wpływem 
alkoholu. Policjanci po raz kolejny przypominają, że nietrzeź-
wi – zarówno kierujący pojazdami, jak również rowerzyści 
czy piesi stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale 
i innych użytkowników dróg. - Przyłapani kierowcy, którzy 
zostali zatrzymani podczas rutynowej kontroli mieli od 2 do 
ponad 3 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Wśród 
nich była także 43-lenia kobieta, która w stanie nietrzeźwości 
kierowała samochodem Opel Astra – mówi Katarzyna Wilk 
z żarowskiego komisariatu policji.

Pijany kierowca spowodował kolizję i uciekł
Za swoje zachowanie pijany mężczyzna odpowie przed są-
dem. Policjanci zostali powiadomieni o kolizji drogowej, 
która miała miejsce przy ul. Dworcowej w Żarowie i którą 
spowodował kierujący samochodem marki Volkswagen Pas-
sat. - Nietrzeźwy kierowca uciekł jednak z miejsca zdarzenia, 
ale w ślad za nim ruszył poszkodowany. Mężczyzna dojechał do 
ronda, ale przy zjeździe na obwodnicę drogę zajechał mu kie-
rowca Peugeota. Tam po raz kolejny, zdenerwowany kierowca 
uderzył w bok samochodu pokrzywdzonego. Tuż za samocho-
dami był jeszcze inny świadek zdarzenia, który także nie dopu-
ścił, aby pijany mężczyzna ponownie uciekł z miejsca wypadku. 
Na miejsce dotarła policja, a właściciel Volkswagena nie miał 
innego wyjścia, jak tylko przyznać się do zarzucanych mu czy-
nów. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2 promile 
alkoholu we krwi – opowiada Katarzyna Wilk.

Oprac. Magdalena Pawlik

Są ulubieńcami wszyst-
kich dzieci. Towarzyszą 
dzieciom na całym świe-
cie. Pocieszają, dodają 
otuchy i są nieodzowną 
przytulanką przy zasy-
pianiu.

Oddział dziecięcy żarowskiej biblioteki zamienił się w prawdziwą misiolan-
dię. 

Pluszowe misie opanowały także Bajkowe Przedszkole w Żarowie.

Na zdjęciu uczniowie Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach 
ze swoimi przytulankami. 

Wierszem, piosenką i tań-
cem najmłodsi uczniowie pla-
cówek oświatowych z terenu 
gminy Żarów uczcili Dzień 
Pluszowego Misia. - Święto 
Pluszowego Misia w biblio-
tece corocznie jest imprezą 
integracyjną. Bawią się nie 
tylko dzieci, ale również ich 
opiekunowie. Ma ona również 
na celu promowanie bajek, 
opowiadań i filmów dla dzie-
ci prezentujących pozytywne 
wartości, takie jak przyjaźń 
czy bezinteresowność – mówi 
Stanisława Biernacka dy-
rektor żarowskiej biblioteki. 

Święto Pluszowego Misia 
to już tradycja w żarowskich 

placówkach oświatowych. - 
Dzień Pluszowego Misia to 
święto naszych ukochanych 
pluszaków. Misiowi można 
powierzyć dziecięce sekrety. 
Jest on najlepszym kompanem 
do zabawy, potrafi pocieszyć, 
gdy jest nam smutno i źle. 
Właśnie dlatego obchodzimy 
to święto. W tym roku nasze 
przedszkolaki mogły także 
obejrzeć bajkę o troskliwych 
misiach, aby jeszcze bar-
dziej przekonać się, że warto 
być grzecznym i posłusz-
nym dzieckiem – dopowiada 
Dorota Góra z Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie. 

Magdalena Pawlik

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywie-

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 185/2016 z dnia 
02.12.2016r. 

Burmistrz Miasta Żarów informuje
Na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, został wywie-

szony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w oparciu o Zarządzenie Nr 170/2016 z dnia 
03.11.2016r. 

Uwaga płatnicy opłaty śmieciowej!
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 grudnia 2016 roku opłatę śmieciową

należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Zachęcamy jednak do dokonywania wymieniowej opłaty za pośrednictwem

Internetu na rachunek wskazany w książeczce opłat.! !

PODZIĘKOWANIE
Drużyna trampkarzy z Klubu Sportowego „Zjednoczeni Żarów” składa serdeczne podziękowania za dofinansowanie 

wyjazdu na obóz sportowy nad morze. Szczególne podziękowania za ofiarowaną pomoc i życzliwość składamy firmom: AKS 
Precision Ball Polska, Yagi Factory Poland, Bank Zachodni WBK S.A., Euro-Car Mariusz Nowak, sklep „Rogatek” w 

Żarowie.

→ Sprzedam mieszkanie w 
Żarowie na I. piętrze, 40 m2 w 
starym budownictwie. Tel. 511 
207 931

→ Sprzedam mieszkanie o 
pow.115 m2 położone w cen-
trum Żarowa na I piętrze wraz 
z ogródkiem przydomowym lub 
zamienię na mniejsze na Osiedlu 
z dopłatą. Mieszkanie po remon-

cie składa się z 3 pokoi, łazienki i przedpokoju. Do mieszkania 
przynależy piwnica, komórka i 2 garaże. Więcej szczegółów 
pod  nr telefonu 697 056 760.

Pisz do nas! Czekamy na 
ważne i ciekawe informacje

e-mail: m.pawlik@um.zarow.pl lub 
biblioteka@um.zarow.pl

REKLAMUJ SIĘ!
w Gazecie Żarowskiej

tel. 74 858 05 40,
74 857 04 35
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Złożyliśmy wnioski, realizacja przed nami
Kryty basen, nowoczesne boisko treningowe, wyremontowane drogi i chodniki, rozbudowa żarowskiej strefy ekonomicznej, remonty świetlic wiejskich i remiz 
strażackich, zmodernizowane parkingi, zamontowane nowe oświetlenia uliczne i remonty placówek oświatowych. To tylko kilka z najważniejszych inwestycji, 
które realizowane były w 2016 roku. Przyszły rok to będą następne przedsięwzięcia i kolejne nowe inwestycje. Trzeba tylko poczekać jeszcze na ogłoszenia 
wyników konkursów na dofinansowania projektów.

- Rzeczywiście, wciąż czeka-
my na rozstrzygnięcia naszych 
wniosków o dofinansowanie 
projektów, które składaliśmy 
w tym roku. Wśród nich są to 
projekty dotyczące budowy 
kanalizacji, rozbudowy przed-
szkola miejskiego w Żarowie, 
termomodernizacji Szkoły 
Podstawowej w naszym mie-
ście, budowy dróg rowerowych 
i ciągów pieszych, centrum 
przesiadkowego, przygotowa-
nia nowych terenów inwesty-
cyjnych, rozbudowy systemu 
wodociągowego, modernizacji 
kolejnych dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych czy rewi-
talizacji budynków i terenów 
mieszkalnych. Nie ma jeszcze 
oficjalnej decyzji, kiedy wnio-
ski zostaną rozstrzygnięte, dla-
tego wciąć nie możemy ruszyć 
z pierwszymi pracami budow-
lanymi czy remontowymi. My-
ślę, że w pierwszym kwartale 
2017 roku zapadną ostateczne 
decyzje – mówi burmistrz Le-
szek Michalak.

Magdalena Pawlik

1. Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów 
oraz Gminie Strzegom (wartość przedsięwzięcia w zakresie Gminy Żarów: 1 277 400,00 zł, dofinansowanie: 1 085 790,00zł)

2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja (wartość całkowita przedsięwzięcia: 1 245 575,99 zł, dofinanso-
wanie: 662 646,43 zł)

3. Rozbudowa przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (wartość całkowita przedsięwzię-
cia: 2 154 960,00 zł, dofinansowanie: 1 831 716,00 zł)

4. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wspar-
cia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica (wartość przedsięwzięcia 
w zakresie Gminy Żarów wynosi do 800.000,00 zł, dofinansowanie: do 512.000,00 zł)

5. Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych, 
ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (wartość całkowita: 5 114 351,77 zł, dofinansowanie: 4 347 199,01 zł)

6.  Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego 
w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie (wartość całkowita: 8 803 476,97 zł, wydatki kwalifikowane: 7 642 
311,54 zł, dofinansowanie: 5 941 757,45 zł)

7. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaża-
ny (Pieniądze na to zadanie są już przyznane. Wartość całkowita: 4 425 576,28 zł, wydatki kwalifikowane: 3 598 029,49 zł, dofinansowanie: 
3 058 325,06 zł)

8. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie wraz z przesyłem do Żarowa (wartość całkowita: 4 383 588,46 zł, wydatki kwali-
fikowane: 3 563 893,06 zł, dofinansowanie: 2 000 000,00 zł)

9. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekulty-
wacyjne na 2017r., polegające na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gminy Żarów w miejscowościach: Buków, Kruków, 
Mrowiny, Pożarzysko (3 drogi), Pyszczyn, Imbramowice (2 drogi) , Wierzbna i Żarów (2 drogi).

10. Przebudowa oraz doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielę-
cin, Mrowiny i Przyłęgów (Pieniądze na to zadanie są już przyznane. Całkowita wartość projektu: 833 032,99 zł, kwota dofinansowania: 699 
734,03 zł.)

Złożone WNIOSKI UNIJNE:

Na generalny remont czeka także budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Otrzymaliśmy już decyzję o przyznaniu środków finansowych na budowę kanalizacji w Łażanach. Na rozstrzygnię-
cie czeka jeszcze wniosek w sprawie budowy kanalizacji w Kalnie.

Budowa ścieżek rowerowych, zintegrowanego centrum przesiadkowego i nowych ciągów pieszych. Na te zadania 
mieszkańcy Żarowa czekają z wielką niecierpliwością.

O tym, kiedy na terenie naszej gminy rozpocznie się realizacja strategicznych inwestycji dowiemy się w 2017 roku. 
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Dwa nowe zakłady
na żarowskiej podstrefie 

ekonomicznej

Zadaj
pytanie

Burmistrzowi
Powoli kończy się budowa dwóch nowych zakładów, które powstają na terenie żarowskiej podstrefy eko-
nomicznej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

W obydwu przypadkach 
działalność nowych fabryk 
związana będzie z branżą 
motoryzacyjną. Pierwszy z 
zakładów ILP sp z o.o pro-
dukować będzie elementy 
aluminiowe na potrzeby 
przemysłu samochodowego. 
Przedmiotem działalności 
drugiego zakładu KCP sp  
z o.o. będą natomiast elemen-
ty układów kierowniczych, 
w szczególności drążki.

Nie wiadomo jeszcze, kie-
dy oficjalnie firmy zostaną 
uruchomione, bo na ich te-
renie wciąż trwają jeszcze 
prace budowlane. Trwa tak-
że proces uzbrajania zakła-
dów w linie technologiczne. 

Wszyscy, którzy nie mają 
okazji albo czasu spo-

tkać się bezpośrednio z bur-
mistrzem Leszkiem Micha-
lakiem, aby porozmawiać o 
swoich problemach mogą to 
zrobić przez Internet.

Wystarczy tylko wysłać 
pytanie na adres mailowy: 
m.pawlik@um.zarow.pl i 
zapytać burmistrza o wszel-
kie kwestie, które budzą nasze wątpliwości. Jeśli chcesz znać 
więcej szczegółów o wydarzeniach w gminie Żarów, zapytać 
o nowe inwestycje lub inne informacje, które wzbudzają two-
je zainteresowanie wyślij swoje zapytanie na podany wyżej 
adres mailowy. Wszystkie pytania wraz z odpowiedziami bę-
dziemy następnie publikować w każdym numerze Gazety Ża-
rowskiej. - Zapraszam i zachęcam mieszkańców naszej gminy 
do zadawania pytań w interesujących ich sprawach. Wiem, że 
nie zawsze mają możliwość przyjść do Urzędu, aby się ze mną 
spotkać. Teraz można zadać pytanie, nie wychodząc z domu. 
Zachęcam Państwa do korzystania z możliwości komuniko-
wania się ze mną drogą elektroniczną. Jednocześnie przypo-
minam także, że nadal możecie Państwo spotykać się ze mną 
osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 2 w 
Żarowie. Zachęcam również Państwa do zadawania pytań na 
moim profilu facebookowym. Jestem do Państwa dyspozycji – 
mówi burmistrz Leszek Michalak.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail:
m.pawlik@um.zarow.pl

z dopiskiem „pytanie do burmistrza”. 

Dziś prezentujemy pierwsze pytanie, które nadesłane 
zostało na profilu facebookowym Leszka Michalaka:

Anna Z. mieszkanka Żarowa: Panie Burmistrzu, na te-
renie naszej gminy doszło ostatnio do kradzieży dobytku 
w domkach jednorodzinnych. Co może Pan zrobić, aby 
zapobiec takim zdarzeniom?

Burmistrz Leszek Michalak:
Szanowna Pani, bezpieczeństwo naszych mieszkańców to 

jedna z priorytetowych kwestii. I nie ukrywam, że bardzo 
pomocny w tego rodzaju sytuacjach byłby monitoring, dzięki 
któremu udałoby się szybko i skutecznie namierzyć sprawców 
wykroczeń. Kamery zainstalowane są w trzech miejscach na 
terenie naszego miasta: przy Gminnym Centrum Kultury i 
Sportu, Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Szkole Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Żarowie. Wiemy, z informacji prze-
kazanych od dyrektorów tych placówek, że kamery spełniają 
swoją rolę. Będziemy kontynuować to zadanie i na przyszły 
rok planujemy zakup kolejnych kamer, które zostaną zainsta-
lowane na terenie naszego miasta. Więcej informacji, ile to 
będzie kamer i które ulice objęte zostaną monitoringiem będę 
mógł Państwu przekazać na początku roku, po konsultacjach 
z mieszkańcami miasta. Jestem także w stałym kontakcie z 
policją, która na bieżąco monitoruje sytuacje, do których do-
chodzi za sprawą przestępców oraz radnymi Rady Miejskiej, 
do których także można zwrócić się ze swoimi zapytaniami 
czy wątpliwościami.

ZAJRZYJ DO NAS NA
WWW.UM.ZAROW.PL
ZAWSZE AKTUALNE

INFORMACJE

Przejeżdżając przez żarowską strefę ekonomiczną nie sposób zauważyć dwóch powstających nowych fabryk. Tu 
na zdjęciu firma KCP sp z o.o., która planuje uruchomić swoją fabrykę w styczniu 2017 roku.

Druga nowa fabryka ILP sp z o.o. zajmie się produkcją elementów alumi-
niowych na potrzeby przemysłu samochodowego.

Jedna z firm KCP urucho-
miła już procedurę rekru-
tacyjną i poszukuje nowych 
pracowników. - Nasza firma 
produkować będzie elemen-
ty do branży automotive. 
Głównie będą to elementy 
do układów kierowniczych 
samochodów. Specjalizuje-
my się w produkcji części sa-
mochodowych z aluminium, 
trzonem naszej działalności 
będą maszyny do odlewania 
ciśnieniowego aluminium  – 
mówi Sung Kyu Lee prezes 
firmy KCP sp z o.o. w Ża-
rowie.

Na terenie żarowskiej pod-
strefy ekonomicznej trwa 
również rozbudowa innych 

!
Zadecyduj, gdzie powinien
być monitoring w Żarowie

Na terenie miasta w 
przyszłym roku zain-

stalowane zostaną kolej-
ne kamery. Ich lokalizację 
wybiorą sami mieszkań-
cy. Będą to kolejne urzą-
dzenia, obok tych, które 
zamontowane są przy 
Gminnym Centrum Kultu-
ry i Sportu, Gimnazjum im. 
Jana Pawła II oraz Szko-
ły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Żarowie.

- Chcemy rozbudować 
naszą sieć monitoringu. W 
celu wytypowania miejsc 
objętych monitoringiem 

przeprowadzimy konsulta-
cje z policją. Zachęcamy 
także mieszkańców Żarowa 
do wskazania, które miejsca 
w mieście należałoby objąć 
monitoringiem. Znaczący 
wpływ na lokalizację kamer 
będą miały dla nas opinie 
mieszkańców. Więcej infor-
macji w tym temacie będę 
mógł Państwu przekazać 
w następnych miesiącach 
– mówi burmistrz Leszek 
Michalak.

Miejsca instalacji moni-
toringu w Żarowie zosta-
ną ustalone na podstawie 

opinii policji, która także 
wytypuje swoje propozy-
cje. Zachęcamy również 
mieszkańców Żarowa do 
podzielenia się własnymi 
pomysłami. 

funkcjonujących zakładów. 
Rozbudowę inwestycji pro-
wadzą także AKS Precision 

Ball Polska – firma, która 
jako pierwsza ulokowała 
swoją inwestycję na żarow-
skiej podstrefie oraz T&P. 
Proces rozbudowy kończy 
także w tej chwili firma Elec-
trolux Poland. - To wyjątko-
wy rok dla naszej żarowskiej 
podstrefy ekonomicznej. Aż 
kilka zakładów kończy już 
rozbudowę swoich inwestycji 
i powstają kolejne dwie nowe 
firmy u których zatrudnienie 
znajdą mieszkańcy naszej 
gminy. W takim samym stop-
niu cieszą mnie rozbudowy 
kolejnych zakładów, jak i 
powstające fabryki. To tylko 
dowód na to, że w Żarowie 
dobrze się pracuje i jest to 
dobre miejsce do prowadze-
nia swojego biznesu – do-
powiada burmistrz Leszek 
Michalak.

Magdalena Pawlik

Swoje propozycje doty-
czące monitoringu można 
zgłaszać mailowo na ad-
res mailowy: m.pawlik@
um.zarow.pl

Magdalena Pawlik
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Zadaj
pytanie

Burmistrzowi

Święty Mikołaj
przybył do Żarowa

Niższe podatki w 2017 roku

Wymiana oświetlenia ulicznego

Zrobi się jaśniej i bezpieczniej.

Trwa montaż nowych słu-
pów oświetleniowych 

przy ulicach Szkolnej i Spor-
towej w Mrowinach oraz 
Cichej i Stawowej w Imbra-
mowicach.

Nowe słupy oświetlenio-
we zostaną zamontowane na 
tych odcinkach, gdzie bra-
kowało oświetlenia i tego 
światła było najmniej. Prace 
remontowe mają potrwać do 
końca grudnia. Inwestycje, 
związane z budową i mo-
dernizacją ulicznego oświe-
tlenia są kontynuowane na 
terenie gminy Żarów każ-
dego roku. - Pracujemy nad 
montażem kolejnych słupów 
oświetleniowych na terenie 
naszej gminy. W pierwszej 
kolejności prace rozpoczęły 
się w Mrowinach przy ulicy 
Szkolnej i Sportowej. Ekipa 
remontowa pracuje także 
przy uzupełnieniu oświetle-
nia ulicznego w Imbramo-

Choć jest bardzo zapracowany, nie mógł zapomnieć o najmłodszych miesz-
kańcach gminy Żarów. I nie zawiódł! Święty Mikołaj we wtorek, 6 grudnia ob-
darował świątecznymi prezentami 182 dzieci.

A wszystko dzięki miko-
łajkowej akcji „Drogowskaz 
dla Świętego Mikołaja”, re-
alizowanej przez żarowski 
Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Cała akcja nie byłaby możli-
wa, gdyby nie hojność i ofiar-
ność mieszkańców gminy 
Żarów oraz instytucji, firm 
i przedsiębiorstw funkcjonu-
jących na terenie gminy Ża-
rów. - W imieniu wszystkich 
obdarowanych dzieci i ich 
rodziców składamy serdeczne 
podziękowania za pomoc, za-
angażowanie i wsparcie akcji 
„Drogowskaz dla Świętego 
Mikołaja”, która organizowa-
na jest w naszej gminie już po 
raz czwarty. Bez Was, Waszej 
pomocy, w tak szybkim czasie 
nie udałoby się znaleźć po-
mocników Świętego Mikoła-
ja. Pomimo chłodu za oknem, 
w sercach dzieci zagościło 

Nie będzie podwyżki podatków w 2017 roku. Tak, na wniosek burmistrza 
Leszka Michalaka zadecydowali radni Rady Miejskiej.

Święty Mikołaj 6 grudnia nie zapomniał o prezentach i wszystkim obecnym 
na sali dzieciom wręczył świąteczne paczki. 

To kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Żarów. 

Od nowego roku zaczną 
obowiązywać nowe 

stawki podatkowe.
Na sesji Rady Miejskiej w 

czwartek, 24 listopada rad-
ni zadecydowali, że podatki 
zostaną obniżone w stosun-
ku do stawek podatkowych 
obowiązujących w roku bie-
żącym. Większością głosów 
uchwalili wysokość podatku 
od nieruchomości i od środ-
ków transportowych. - Nie 
przewidzieliśmy na przyszły 
rok żadnej podwyżki. Stawki 
podatków zostały nieznacznie 
obniżone, a w niektórych przy-
padkach pozostały na takim 
samym poziomie. Corocznie, 
stawki maksymalne podatków 
na 2017 rok są ogłaszane w 
obwieszczeniu Ministra Fi-
nansów. W związku z deflacją, 
jaka miała miejsce w pierw-
szym półroczu 2016 roku 
górne granice stawek podat-
kowych zostały zmniejszone w 
stosunku do górnych stawek 
podatkowych z roku ubiegłego 
o 0,9 procent. Wprowadzenie 
takich stawek jest uzasadnio-
ne, ponieważ uzyskane docho-
dy pozwolą na prawidłową 
realizację zadań zaplanowa-
nych w budżecie gminy Ża-

rów. Ponadto, część środków 
może zostać przeznaczona na 
pokrycie kosztów prac zwią-
zanych z remontami zasobów 
komunalnych oraz inwestycji 
prowadzonych na terenie na-
szej gminy - tłumaczył pod-
czas sesji Rady Miejskiej bur-

mistrz Leszek Michalak. 
W przypadku podatników 

znajdujących się w trudnej 
sytuacji finansowej lub ży-
ciowej istnieje możliwość 
skorzystania z ulg podatko-
wych.

Magdalena Pawlik

Nowe stawki podatku od nieruchomości w 2017 roku:

1). od gruntów:
a). związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na spo-
sób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 
– 0,89 zł
b). pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,54 zł
c). pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 po-
wierzchni - 0,47 zł
d). niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w usta-
wie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych 
na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabu-
dowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudo-
wy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisa-
mi prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni

2). od budynków lub ich części:
a). mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,75 zł 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
od 1m2 powierzchni użytkowej - 22,66 zł
c). zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwali-
fikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,59 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,61 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 po-
wierzchni użytkowej - 6,15 zł
f) od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,62 zł
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 
ust. 3-7.

ciepło – mówi Anita Denes-
Ziemkiewicz kierownik ża-
rowskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Mikołajkową akcją objęte 
zostały dzieci w wieku od 1-go 
do 15-go roku życia. Wspar-
cie tej szlachetnej inicjatywy 
zapewnili: Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Brzechwy 
w Żarowie, Szkoła Podsta-
wowa im. Astrid Lindgren 
w Zastrużu, Komisariat 
Policji w Żarowie, Szkoła 
Podstawowa im. UNICEF 
w Imbramowicach, Szkoła 
Podstawowa im. Anny Jen-
ke w Mrowinach, Gminne 
Centrum Kultury i Sportu, 
Biblioteka Publiczna w Ża-
rowie, Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Żarowie, Urząd 
Miejski w Żarowie, Radni 
Rady Miejskiej w Żarowie, 
Bajkowe Przedszkole w Ża-

rowie, Firma Daicel Safety 
Systems Europe w Żarowie, 
Piekarnia Jutrzenka w Ża-
rowie, Firma NOVA, Ośro-
dek Pomocy Społecznej w 
Żarowie oraz mieszkańcy 
gminy Żarów: Lucyna Sko-
rupska, Ewa Wołek, Elżbie-
ta Mucha, Artur Adamek, 
Katarzyna Ślęzak.

Finał tegorocznej miko-
łajkowej akcji to były także 
zabawy, konkursy i mnó-
stwo innych atrakcji przygo-
towanych dla najmłodszych 
mieszkańców. Nie zabrakło 
także Świętego Mikoła-
ja, który osobiście wręczał 
dzieciom prezenty. Poda-
runki dla nich przygotował 
także burmistrz Leszek Mi-
chalak. - Wszystkim chęt-
nym pomocnikom Świętego 
Mikołaja składam wielkie 
podziękowania. Za Waszą 
wyjątkową postawę i wraż-
liwość. Spotkanie z dobrym 
człowiekiem to najpiękniej-
szy i najdroższy prezent, jaki 
możemy otrzymać. Za ten 
prezent w imieniu wszystkich 
obdarowanych dzieci dzięku-
ję wszystkim „dobrym” spo-
tkanym Mikołajom – dzię-
kował podczas spotkania z 
dziećmi burmistrz Leszek 
Michalak. 

Magdalena Pawlik 

wicach. Wszystkie przedsię-
wzięcia finansowane są ze 
środków własnych budżetu 
gminy Żarów i funduszu so-
łeckiego mieszkańców wsi 
– mówi Joanna Walich-
nowska kierownik Referatu 
Inwestycji i Dróg Urzędu 
Miejskiego w Żarowie. 

Wymiana oświetlenia ulicz-
nego w Mrowinach kosztować 
będzie 54.500,07 złotych, z 
czego kwotę 8 tysięcy zło-
tych na to zadanie przekazali 

mieszkańcy Mrowin. W przy-
padku Imbramowic inwesty-
cja ta wyniesie 16.300,89 zło-
tych, swój wkład w to zadanie 
wniosą także mieszkańcy wsi, 
którzy z funduszu sołeckiego 
dołożyli 10 tysięcy złotych. 
W każdym przypadku,  na in-
westycje składają się nie tylko 
same roboty budowlane, ale 
także wcześniej przygotowa-
na dokumentacja projektowa, 
sporządzona mapa oraz zaku-
piony dziennik budowy.
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Zmiany w systemie 
edukacji

To rodzice i mieszkańcy wsi zadecydują, jak funkcjonować będzie Szkoła Pod-
stawowa im. Anny Jenke w Mrowinach oraz Szkoła Podstawowa im. UNICEF 
w Imbramowicach od 1 września 2017 roku. W związku z planowaną reformą 
oświaty, burmistrz Leszek Michalak spotkał się z rodzicami i mieszkańcami 
Mrowin, Imbramowic, Tarnawy, Siedlimowic, Pożarzyska, Marcinowiczek, Bu-
kowa i Gołaszyc, aby przedstawić nową koncepcję organizacji placówek.

Rodzice do wyboru mają 
dwa warianty. Pierwszy z 
nich zakłada przekształcenie 
szkół w filię Szkoły Podsta-
wowej w Żarowie i objęcie 
klas I-VI wraz z oddziałem 
przedszkolnym. Druga al-
ternatywa to przekształcenie 
Szkoły Podstawowej w Mro-
winach i Imbramowicach w 
szkołę podstawową I-VIII z 
oddziałem przedszkolnym. 
O tym, w jakim systemie, od 
nowego roku szkolnego funk-
cjonować będą szkoły zade-
cydują sami rodzice. Podczas 
spotkania otrzymali ankiety, 
w którym będą mogli doko-
nać wybranego przez siebie 
nowego modelu szkoły. - Ani 
przez chwilę nie istniała opcja, 
żeby te szkoły zamknąć. Poja-
wił się tylko problem, jak do-
stosować ich funkcjonowanie 
do dzisiejszych realiów praw-
nych. Za to odpowiadam jako 
burmistrz, a za chwilę, na 
podstawie wypracowanego 
materiału, Rada Miejska bę-
dzie musiała podjąć decyzje. 
Dziś przedstawiamy Pań-
stwa dwa najbardziej realne 
warianty funkcjonowania 
szkoły w Mrowinach i Imbra-
mowicach. Dlatego tak waż-
ny jest dla nas Państwa głos 
w tej sprawie. To Wy, drodzy 
rodzice i Wasze dzieci znacie 
to miejsce najlepiej. I to Wy 
powinniście dokonać wyboru, 
w jakim modelu szkoły chce-
cie, aby Wasze dzieci mogły 
się uczyć – mówił podczas 
spotkania burmistrz Leszek 
Michalak. 

„Czytanie na powitanie”
w SP Imbramowice

Przedszkolaki uczą się pływać

Na zdjęciu uczniowie SP Imbramowice w trakcie realizacji projektu „Czy-
tanie na powitanie”.

Na spotkaniu z mieszkańcami Mrowin.

Konsultacje społeczne dotyczyły także funkcjonowania od nowego roku szkolnego Szkoły Podstawowej im. UNI-
CEF w Imbramowicach. Dla przedszkolaków to wielka frajda. 

Wspólna zabawa na żarowskim basenie. 

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. UNICEF zachę-

cają swoich młodszych kole-
gów do wspólnego czytania.

W ramach akcji „Czytaj-
my dzieciom – czytanie 
łączy pokolenia”, którą re-
alizuje szkolna placówka 
dzieci mogą uczestniczyć 
w konkursach oraz innych 
inicjatywach promujących i 
upowszechniających czytel-
nictwo. - Jak pokazują sta-
tystyki, 25 procent Polaków 
nie ma w domu ani jednej 
książki, a 60 procent w mi-
nionym roku nie przeczytało 
ani jednej książki. Aby nie 
stać się częścią tego „świata 
bez książek”, nawyk czytania 
należy zacząć wyrabiać już 
we wczesnym dzieciństwie. 
Czytanie uczy myślenia, po-
budza wyobraźnię, wzbogaca 
słownictwo, rozwija u dzieci 
umiejętność wysławiania się 
i rozpoznawania własnych 
emocji – mówi Krystyna 

Waliszak dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. UNICEF w 
Imbramowicach. 

W ramach akcji propagującej 
czytelnictwo, tuż przed roz-
poczęciem lekcji, uczniowie 
klasy szóstej: Alicja Berna-
towicz, Klaudia Szeptyc-
ka i Aleksandra Skrypak 
zachęcali swoich młodszych 
kolegów do wspólnego czyta-
nia. Dzieci mogły wysłuchać 
fragmenty znanych i lubianych 
utworów literackich. W inicja-

tywę chętnie włączyli się także 
uczniowie klas trzecich: Alan 
Pęcherski i Szymon Karku-
lowski. A wszystko, dzięki 
realizowanej przez szkołę akcji 
„Czytanie na powitanie”. Nie 
będzie to ostatnie takie przed-
sięwzięcie w tej placówce. Jak 
zapowiadają nauczyciele, już 
niebawem odbędzie się kolej-
ne wspólne czytanie, ale tym 
razem na zakończenie zajęć 
lekcyjnych.

Magdalena Pawlik

Nie tylko uczniowie szkół 
podstawowych oraz gim-

nazjum korzystają, w ramach 
zajęć z wychowania fizyczne-
go, z wodnych atrakcji na ża-
rowskim basenie.

Swoje pierwsze kroki w na-
uce pływania stawiają także 
przedszkolaki z Bajkowe-
go Przedszkola. Na zajęcia, 
wspólnie ze swoimi opie-
kunami, przychodzą raz w 
tygodniu, aby pod czujnym 
okiem ratowników bawić się 
beztrosko w wodzie.  - Dzieci 
bawią się tutaj fantastycznie. 
Na początku byliśmy trochę 
niepewni, czy zechcą wcho-
dzić do wody, czy będą na 
tyle zdyscyplinowane, żeby 
słuchać swoich opiekunów, 
bo tutaj ich bezpieczeństwo 
jest kwestią priorytetową. 
Później okazało się, że zaję-
cia na basenie to był strzał w 
dziesiątkę. Dzieci są radosne 
i zadowolone. Wiedzą, że li-
czy się przede wszystkim bez-
pieczeństwo, a dopiero póź-
niej dobra zabawa – mówi 
Mariola Król z Bajkowego 
Przedszkola w Żarowie.

Żarowski basen otwarty jest 
dla wszystkich mieszkańców 
gminy Żarów. Na zajęcia, któ-
re są tutaj organizowane przy-
jeżdżają także mieszkańcy z 
sąsiednich miejscowości, a co-
raz częściej również zorgani-
zowane grupy. Choć nowocze-
sny obiekt oddany został do 
użytku początkiem września, 
cieszy się zainteresowaniem, 
i to nie tylko najmłodszych. 

Atrakcji tam nie brakuje. Po-
mysłów na zagospodarowanie 
wolnego czasu Żarowianom 
także. Po raz pierwszy zor-
ganizowane zostało nocne 
pływanie oraz mikołajki. W 
najbliższym czasie odbędę się 
pierwsze mistrzostwa gmi-
ny Żarów w pływaniu szkół 
podstawowych i gimnazjum. 
- Zapraszamy wszystkich chęt-
nych na basen.  Pływać można 
od samego rana. I korzystać z 
wodnych atrakcji, w tym tak-
że sauny. Na naszym basenie 
prowadzimy naukę pływania. 
Tu na miejscu pracują wy-
kwalifikowani instruktorzy z 
uprawnieniami. Do dyspozycji 
klientów jest pełnowymiarowy 

basen sportowy, brodzik dla 
dzieci, zjeżdżalnia, bicze wod-
ne, sauna sucha, łaźnia parowa 
i leżakownia. Nie trzeba daleko 
szukać w okolicznych miejsco-
wościach, aby z tego wszystkie-
go skorzystać. Tu na miejscu w 
Żarowie wszystko jest do Pań-
stwa dyspozycji – zachęca Sła-
womir Michalak kierownik 
żarowskiego basenu.

Godziny pracy basenu, jak i 
obowiązujący cennik można 
znaleźć na stronie internetowej 
Gminnego Centrum Kultury i 
Sportu w Żarowie www.cen-
trum.zarow.pl lub w kasach 
basenu pod nr tel. 74 858 07 
53 wew. 30.

Magdalena Pawlik

O dotychczasowym funk-
cjonowaniu Szkoły Podsta-
wowej im. Anny Jenke w 
Mrowinach mówili także 
dyrektorzy tej placówki: Bar-
bara Nowak i były dyrektor 
Roman Konieczny. - Jestem 
dyrektorem tej szkoły zaledwie 
od września, jednak już mogę 
jednoznacznie stwierdzić, że 
była, jest i będzie to szkoła 
tętniąca życiem, zarówno ży-
ciem uczniów, rodziców, jak 
i całej społeczności Mrowin 
– podkreślała dyrektor szko-
ły Barbara Nowak. Historię 
powstania szkoły w pigułce 
przedstawił również były dy-
rektor, przewodniczący Rady 
Miejskiej Roman Koniecz-
ny. - Jestem osobiście zwią-
zany z tą szkołą jako rodzic, 
były dyrektor i radny Rady 
Miejskiej. To w tej szkole wy-
chowujemy naszych uczniów, 
przekazujemy im wiedzę i 
umiejętności, aby potem mogli 
poradzić sobie na wyższych 
szczeblach edukacyjnych. W 
2008 roku nadaliśmy szkole 
imię Anny Jenke, szkoła otrzy-

mała sztandar, nasza absol-
wentka napisała słowa hym-
nu. Rozbudowujemy tą szkołę 
i remontujemy. Dziś prosimy 
Was rodziców o przemyślane 
decyzje, na podstawie których 
będziemy mogli podjąć dalsze 
kroki.

O tym, jak rozwija się Szkoła 
Podstawowa im. INUCEF w 
Imbramowicach mówiła dy-
rektor tej placówki Krystyna 
Waliszak. W spotkaniach 
uczestniczyli także radni 
Rady Miejskiej, sołtysi wsi 
oraz przedstawiciele Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego 
w Żarowie. W Mrowinach 
obecni byli również członko-
wie Towarzystwa Przyjaciół 
Anny Jenke, przedstawiciele 
radnych powiatu świdnickie-
go Barbara Burak oraz re-
prezentant biura poselskiego 
Minister Edukacji Narodowej 
Anny Zalewskiej - Łukasz 
Apołenis.

Wyniki ankiet zostaną 
omówione na obradach Ko-
misji ds. Oświaty i Kultury 
Rady Miejskiej.
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Andrzejki w bibliotece

Odznaczenia dla Honorowych
Dawców Krwi

Wspólnie uczcijmy 35. rocznicę 
stanu wojennego

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE, 
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA W ŻAROWIE, KOMISARIAT POLICJI W ŻAROWIE, 
OSP ŻARÓW, SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „RAZ, DWA, TRZY”

www.centrum.zarow.pl

14.00 Jarmark Bożonarodzeniowy / 15.00 Otwarcie Miasteczka świętego Mikołaja
15.10 Wręczenie nagród laureatom konkursu na najpiękniejszą kartkę świąteczną i zwycięzcom wielkiego testu „Co ty wiesz o Żarowie?”
15:15 Domek świętego Mikołaja, niespodzianki dla dzieci w towarzystwie Mikołaja i jego pomocnika Skrzata
15:30 Warsztaty zdobienia bombek choinkowych / 16:00 Kalambury dla dużych i małych
17:00 Karaoke / 18:00 Wspólne kolędowanie, przekazanie Światełka Betlejemskiego, życzenia od władz Żarowa 

18 grudnia 2016 / godzina 14.00 / Targowisko Miejskie w Żarowie

Ponadto gry i zabawy dla najmłodszych, wystawa zdjęć pracowni fotograficznej "Z przymrużeniem oka", grill, darmowe kiełbaski, 
gorąca czekolada, czerwony barszcz, zimne ognie i wiele innych atrakcji. 

PARTNERZY

 JARMARK BOŻONARODZENIOWY

MIASTECZKO
ŚWIĘTEGO

MIKOŁAJA

B U R M I S T R Z  Ż A R O W A
L E S Z E K  M I C H A L A K

Z A P R A S Z A

Żarowskim seniorom muzyka gra w duszy. Potrafią śpiewać, tańczyć, a 
przede wszystkim dobrze się bawić we własnym gronie. 

Są doskonałym przykładem na to, że młodość nie umiera nigdy...

Na zdjęciu odznaczeni odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” żarowscy krwiodawcy. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem, na wniosek Fundacji Inicjatywa B 
obejmie Burmistrz Leszek Michalak

Miasteczko Świętego 
Mikołaja

Jak co roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Żarowie stanie Mia-
steczko Świętego Mikołaja. Na wszystkich odwiedzających czekać będzie 
mnóstwo atrakcji. Z wizytą do najmłodszych mieszkańców przybędzie także 
Święty Mikołaj, wraz ze swoim pomocnikiem Skrzatem.

Pojawią się również ręko-
dzielnicy z gminy Żarów, 
Świdnicy i Zagórza Śląskie-
go, którzy wystawią swoje 
rękodzieła podczas Jarmarku 
Bożonarodzeniowego, który 
będzie się w tym czasie także 
odbywał w Żarowie. - Na ża-
rowskim targowisku będzie 
można zobaczyć prawdziwy 
domek Świętego Mikoła-
ja. Wśród licznych atrakcji 
podczas tegorocznej edycji 
Miasteczka Świętego Miko-
łaja zaplanowaliśmy warsz-

taty zdobienia bombek i 
każdy chętny będzie mógł 
w dowolny sposób ozdobić 
bombkę choinkową, a co naj-
ważniejsze zabrać ją ze sobą. 
Młodzieżowa Rada Miejska 
przygotowała kalambury dla 
dużych i małych, karaoke, zo-
staną rozstrzygnięte dwa kon-
kursy: na najdłuższy łańcuch 
i wielki test historyczny „Co 
ty wiesz o Żarowie?” Każde 
dziecko będzie w tym dniu 
mogło napisać list do Świę-
tego Mikołaja. Dla dzieci nie 

zabraknie gorącej czekolady, 
dorosłych rozgrzeje grzane 
wino z goździkami. Pojawi się 
także Komisarz Lew – wyli-
cza Tomasz Pietrzyk za-
stępca dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie.

Nie zabraknie również 
innych atrakcji dla dzieci 
przygotowanych przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej, 
Ochotnicze Straże Pożarne, 
Gminne Centrum Kultury i 
Sportu, Młodzieżową Radę 
Miejską,  Spółdzielnię So-
cjalną „Raz, Dwa, Trzy”, 
Komisariat Policji w Żaro-
wie. Po raz pierwszy swoje 
prace zaprezentuje Pracow-
nia Fotografii „Z przymru-
żeniem oka” działająca przy 
GCKiS, zdjęcia zawisną na 
choinkach, a każdy chęt-
ny będzie mógł zabrać je 
ze sobą. Będzie także czas 
na świąteczne życzenia i 
wspólne kolędowanie. 

Na wspólną zabawę całe 
rodziny, a przede wszystkim 
dzieci zapraszają burmistrz 
Leszek Michalak oraz Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie. 

Startujemy w niedzielę, 18 
grudnia na Targowisku Miej-
skim w Żarowie, od godz. 
14.00.

Żarowscy seniorzy po-
trafią aktywnie spędzać 

swój wolny czas.
Nie tylko z pełnym zaan-

gażowaniem uczestniczą 
w zajęciach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, organizu-
ją krajoznawcze wycieczki, 
ale pozwalają sobie również 
na odrobinę szaleństwa. Tak 
było również podczas tego-
rocznych Andrzejek, które 
tradycyjnie odbyły się w ża-
rowskiej bibliotece. - Biblio-
teka stara się pielęgnować i 
kultywować dawne tradycje 
ludowe, które powoli odcho-
dzą w niepamięć, dlatego 
kolejny już rok zorganizowa-
ła andrzejki. Były wróżby, 
karaoke oraz wspólna za-
bawa. Nie zabrakło również 
wróżki Ani, w którą wcieliła 
się Anna Sikora i która prze-
powiadała przyszłość. W tym 
roku, wspólnie ze słuchacza-
mi UTW przygotowaliśmy 
także inne wróżby i zabawy 
słowne: „O czym marzysz?”, 
„Magiczne liczby”, „Burza 
mózgu”, „W każdej kobiecie 
wiedźma drzemie, bo ...” Za-
bawa była przednia. Dzięku-
jemy wszystkim za wspólnie 

spędzony czas – mówi Sta-
nisława Biernacka dyrektor 
biblioteki w Żarowie.

Tego dnia repertuar był 
różny, jednak najważniejsza 
była dobra zabawa, która to-
warzyszyła wszystkim do 

końca imprezy. Karaoke to 
bardzo dobry sposób na spę-
dzenie wolnego czasu, tym 
bardziej jeszcze, jak biesia-
duje się w tak doborowym 
towarzystwie. 

Magdalena Pawlik

Honorowo ratują życie. 
Bezinteresownie dzielą 

się tym, co mają najcen-
niejsze. 

Członkowie Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi 
PCK w Żarowie zostali 
uhonorowani odznaką mi-
nistra zdrowia „Honorowy 
Dawca Krwi – Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu”. Od-
znaczenia zostały wręczone 
w Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa we Wro-
cławiu. - Krew to dar życia, 
a honorowi dawcy codzien-
nie dają świadectwo troski o 
życie innych ludzi. Dziękuję 

moim współpracownikom i 
uhonorowanym laureatom 
za wrażliwość i otwarcie na 
potrzeby innych. Oby nigdy 
nie zabrakło nam wszystkim 
motywacji do działania – 
dziękował Czesław Giem-
za prezes żarowskiego Klu-
bu Honorowych Dawców 
Krwi. 

Odznakę honorowym daw-
com krwi minister nadaje w 
uznaniu wybitnych zasług 
na rzecz ratowania ludz-
kiego życia i zdrowia oraz 
za aktywną pracę w ruchu 
krwiodawstwa. Wśród uho-
norowanych działaczy nie 

zabrakło reprezentantów 
żarowskiego klubu. Odzna-
kę otrzymali: Arkadiusz 
Bąkowski, Czesław Giem-
za, Mirosław Gwóźdź i 
Stanisław Federowicz. Z 
okazji Dni Krwiodawstwa 
żarowscy krwiodawcy zo-
stali również uhonorowani 
odznaką „Zasłużony Ho-
norowy Dawca Krwi II i 
III stopnia”. Trafiła ona 
do Anety Zakrzewskiej, 
Agnieszki Szybalskiej-
Góra, Grzegorza Lelotko 
i Zbigniewa Karasińskie-
go.

Magdalena Pawlik

Fundacja Inicjatywa B 
oraz Gminne Centrum 

Kultury i Sportu w Żarowie 
zapraszają do uczestnictwa 
w spotkaniu tematycznym 
„Solidarność oczami Świ-
derskiego. Projekcja filmu-
wywiadu”.

 Projekcja filmu dla miesz-
kańców zaplanowana zosta-
ła na 13 grudnia, na godz. 
18.00, w Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu w 
Żarowie. - Zbliżająca się 35 
rocznica wprowadzenia sta-

nu wojennego w Polsce to 
okazja, aby pierwszy raz po-
kazać szerszej publiczności 
nagranie Bogusława Ku-
rzaca, które zarejestrował w 
Łażanach 12 sierpnia 2000 
roku – czytamy na stronie 
internetowej Fundacja Ini-
cjatywa B.

Program wydarzeń zwią-
zanych z obchodami 35 
rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego:

niedziela 11 grudnia:
godz. 13.00 – msza święta w 
intencji Ojczyzny (Kościół 
pw. NSPJ w Żarowie)
godz. 14.00 – przemarsz 
ulicami Mickiewicza-Armii 
Krajowej-Chrobrego pod 
Pomnik Pamięci Narodowej 
w Żarowie
godz. 14.15 – uroczystości 
pod Pomnikiem Pamięci Na-
rodowej (ul. Chrobrego)

wtorek 13 grudnia:
godz. 11.00 i 18.00 – Projek-
cja filmu „Solidarność ocza-
mi Świderskiego” oraz wy-
stawa „Pamiątki żarowskiej 
Solidarności” przygotowana 
przez Żarowską Izbę Histo-
ryczną (Gminne Centrum 
Kultury i Sportu, ul. Pia-
stowskiego 10A w Żarowie) 
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Start w II Samochodowym
Pucharze Niepodległości

Pływali w nocy

Rywale poza zasięgiem

Grali w Tekkena

Żarowskie szkoły poza finałem

Ostatecznie drugie miej-
sce zajął Żarowianin 

Grzegorz Reda w II Samocho-
dowym Pucharze Niepod-
ległości, który odbył się 11 
listopada we Wrocławiu.

Sportowy turniej stanowił 
jednocześnie VII elimina-
cje Rajdowych Mistrzostw 
Wrocławia. Uzyskany re-
zultat gwarantuje reprezen-
tantowi  Żarowa przyzna-
nie mistrzowskiego tytułu 
sezonu 2016. -  Ten wynik 
daje mi 20 punktów prze-
wagi nad drugą załogą w 
rocznej klasyfikacji, co już 
teraz gwarantuje uzyskanie 
mistrzowskiego tytułu sezo-
nu 2016. Oficjalnie tytuł zo-
stanie przyznany po zakoń-
czeniu sezonu. Korzystając 

z okazji,  składam serdeczne 
podziękowania za pomoc i 
wsparcie Martin Auto Gaz 
Serwis Świdnica, jak i Ma-
riusz KOMA Kondraciuk 
Elektromechanika również 
z Świdnicy. Bez nich start 

nie byłby możliwy – mówi 
Grzegorz Reda.

Ostatnia runda, przed za-
kończeniem sezonu odbyła się 
4 grudnia na torze na Niskich 
Łąkach we Wrocławiu.

Magdalena Pawlik

Sezon Electrolux Cup 
rozpoczęty!

To już 9. edycja Żarowskiej Ligi Futsalu Electrolux Cup, która co roku groma-
dzi pasjonatów halowej piłki nożnej, zarówno aktywnych piłkarzy, jak i kibiców 
sportowych zmagań.

W sobotę, 26 listopada uro-
czystego otwarcia sezonu 
dokonał zastępca burmistrza 
Grzegorz Osiecki oraz za-
stępca dyrektora GCKiS To-
masz Pietrzyk.

- Cieszę się, że to już kolejny 
sezon, w którym drużyny mogą 
walczyć o tytuł mistrzowski. 
Szczególne podziękowanie kie-
ruję w stronę firmy Electrolux z 
Żarowa, za wsparcie tej impre-
zy. Dzięki Wam piłkarze w prze-
rwie między rundą rewanżową 
cały czas mogą rywalizować w 
swojej ukochanej dyscyplinie 
sportowej – mówił podczas 
otwarcia sezonu zastępca bur-
mistrza Grzegorz Osiecki.

Komplet punktów po pierw-
szych dwóch kolejkach zacho-
wali: FC Bazyl, Wektor Świd-
nica oraz KKZ Zaskoczeni 

Żarów. 
W obecnym sezonie, po ro-

zegraniu rundy zasadniczej, 
cztery najlepsze zespoły spo-
tkają się w wielkim finale. 

Mecze odbywają się w każ-
dą sobotę w hali sportowej 
GCKiS w Żarowie. Początek 
spotkań o godz. 15:20. Finał 
zaplanowano na 11 lutego 

przyszłego roku.
Tabele, statystyki, termi-

narze, dostępne na oficjal-
nej stronie internetowej 
rozgrywek: www.electro-
luxcup.zarow.pl

Organizatorem jest Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w 
Żarowie. 

Krzysztof Dutkiewicz

Ślizg rurą na czas, wyła-
wianie przedmiotów z 

dna basenu to tylko niektóre 
zabawy, jakie towarzyszyły 
pierwszemu nocnemu pły-
waniu na żarowskiej krytej 
pływalni. 

Kilkadziesiąt osób wzięło 
udział w wydarzeniu zorga-
nizowanym przez Gminne 
Centrum Kultury i Sportu. 
Pierwsze konkurencje wy-
startowały tuż po godzinie 
22.00. Do wygrania były 

m.in.: bilety wstępu na basen 
za 1 grosz. Przy muzyce lat 
80-tych i 90-tych uczestnicy 
bawili się do północy. To nie 

ostatnie nocne pływanie na 
basenie. Następne planowane 
jest na początku 2017 roku. 

Krzysztof Dutkiewicz

Szalenie trudne jest dla za-
wodników Volleya Żarów 

zderzenie z drugoligową rze-
czywistością. Rundę zasad-
niczą siatkarze zakończyli na 
ostatnim miejscu, mając na 
koncie zaledwie dwa punkty.

Aż pięć setów potrzebnych 
było do wyłonienia zwycięz-
cy w meczu z BKS-em Bole-
sławiec. 

Pierwsze dwie partie padły 
łupem przyjezdnych. Bolesła-
wiec wygrał 23:25 oraz 22:25. 
Wszystko wskazywało, iż 
o zdobycz punktową w tym 
spotkaniu będzie bardzo trud-
no. Zwycięski trzeci set przez 
gospodarzy dał nadzieję na 
korzystny rezultat. W czwar-
tej odsłonie zobaczyliśmy 

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1 SPS Chrobry Głogów 10 25 28 9 876 736
2 MKST Astra Nowa Sól 10 22 26 13 914 816
3 KS Bielawianka Bester Bielawa 10 22 25 15 927 845
4 WKS "SobieskI-Arena" Żagań 10 21 25 15 932 861
5 MKS Olavia Oława 10 18 21 16 817 825
6 KU AZS UAM Poznań 10 13 19 21 853 871
7 KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 10 11 17 23 889 895
8 BTS Elektros Bolesławiec 10 9 14 25 833 902
9 KS Gwardia Wrocław 10 7 14 27 865 958

10 UKS Volley Żarów 10 2 5 30 639 836

 BTS Electros Bolesławiec -  KS Bielawianka Bester Bielawa  0:3 (20:25, 15:25, 23:25) 

 MKS Astra Nowa Sól -
 KU AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 

 3:0 (25:21, 25:19, 25:22) 

 KU AZS UAM Poznań -  KS Gwardia Wrocław  
 (25:18, 25:12, 17:25, 15:25, 
12:15)  

 WKS "Sobieski-Arena" Żagań  -  MKS Olavia Oława   
 1:3 (22:25, 27:25, 17:25, 
23:25) 

 SPS Chrobry Głogów  -  UKS Volley Żarów  3:0 (25:16, 26:24, 25:17) 

istną demolkę. Volley wygrał 
pewnie, pozwalając przy-
jezdnym zdobyć zaledwie 
dziewięć punktów. Wszystko 
wskazywało, iż BKS nie pod-
niesie się już z kolan. W piątej 
odsłonie przeciwnicy zagrali 
już niestety zdecydowanie 
dużo lepiej zwyciężając 15:12, 
a cały pojedynek 3:2.

UKS Volley Żarów – BTS 
Bolesławiec 2:3 (23:25, 18:25, 
25:22, 25:9, 12:15)  

Lider drugiej ligi SPS 
Chrobry Głogów odprawił z 
kwitkiem najsłabszą drużynę 
Volley Żarów, choć w drugiej 
partii gospodarze byli blisko 

porażki. 
Głogowianie w pierwszym 

i trzecim secie ograli gładko 
rywala, kończąc partię do 16 i 
17. W drugiej odsłonie Chro-
bry przegrywał już 21:24. 
Niestety pięć punktów zdoby-
tych z rzędu dało zwycięstwo 
gospodarzom w secie numer 
dwa.

Po zgarnięciu kolejnych 
trzech punktów Chrobry na-
dal jest liderem drugoligow-
ców i ma trzy punkty przewa-
gi nad Astrą i Bielawianką.

SPS Chrobry Głogów – 
UKS Volley Żarów 3:0 (25:16, 
24:26, 25:17). 

Tabela II ligi, gr. IV

Wyniki 10. kolejki

Po zaciętych bojach w I Ża-
rowskich Rozgrywkach 

Gier Video triumfował Piotr 
Wardach. Łącznie na starcie 
zmagań stanęło szesnastu za-
wodników.

Uczestnicy zgromadzeni w 
Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Żarowie zagrali w 
popularną bijatykę „Tekken 6”. 
Podczas zawodów wykorzysta-
no system double elimination 
- jedna przegrana nie elimino-
wała z turnieju, tylko przenosi-
ła zawodnika do drabinki prze-
granych, dając jeszcze szansę 
na ostateczne zwycięstwo.

Zmagania można było obser-

wować na dużym ekranie w 
jakości HD. Nad prawidłowym 
przebiegiem rozgrywek czu-
wali organizatorzy z Fundacji 
Inicjatywa B. Poziom graczy 
był niesamowicie wysoki, ale 
tylko najlepsi mogli zostać lau-
reatami I Żarowskich Rozgry-
wek Gier Video. Na podium 
znaleźli się:
1 miejsce – Piotr Wardach 
(zdobywca pucharu, nagrody 
pieniężnej: 100 zł oraz tytułu 
„Mistrza Gminy Żarów”)
2 miejsce-  Grzegorz Litwin
3 miejsce - Dawid Wyroba
4 miejsce
- Alicja Ziółkowska

5 miejsce Marcin Cudo oraz 
Konrad Wyroba

W I Żarowskich Rozgryw-
kach Gier Video udział wzięli: 
Janusz Kluba (34 l.), Piotr 
Wardach (29 l.), Dawid Wy-
roba (22 l.), Wojciech Maj-
strzyk (27 l.), Kamil Cholewa 
(26 l.), Łukasz Gostyński (27 
l.), Konrad Wyroba (14 l.), 
Damian Salwowski (20 l.), 
Patryk Sołtysiak (18 l.), Grze-
gorz Litwin (27 l.), Marcin 
Cudo (36 l.), Jarosław Bog-
dan (23 l.), Amelia Dyczek 
(11 l.), Alicja Ziółkowska (18 
l.), Tomasz Dyczek (37 l.), Mi-
chał Cudo (13 l.). 

Imprezę wsparli: GCKiS w 
Żarowie oraz Agencja Rekla-
mowa GEOSPACE.

W Żarowie rozegrane zo-
stały mistrzostwa stre-

fy wałbrzyskiej szkół w sza-
chach. Zawody są przepustką 
do finału dolnośląskiego. 

W ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej rywalizowały szkoły 
podstawowe, gdzie najlepszą 
okazała się SP Budzów przed 
SP nr 8 w Świdnicy. Bardzo 
młody skład SP Żarów musiał 
zadowolić się szóstym, przed-
ostatnim miejscem. 

Dzień później nad szachow-
nicami pochylili się uczniowie 

szkół gimnazjalnych. Ponow-
nie na najwyższym stopniu po-
dium stanęli reprezentanci Bu-
dzowa, wyprzedzając uczniów 
Gimnazjum nr 9 z Wałbrzycha. 
Gimnazjum w Żarowie uplaso-
wało się w środku stawki zaj-
mując 5 miejsce. 

Dwie najlepsze szkoły w każ-
dym z turniejów, będą repre-
zentować okręg wałbrzyski w 
finale Dolnego Śląska. 

SP Żarów: Jakub Podolak, 
Jan Molecki, Adrian Stroka, 
Julia Wardzyk.

Gimnazjum Żarów: Jakub 
Dołharz, Hubert Zaremba, 
Marek Barabasz, Natalia 
Dominik.  

Krzysztof Dutkiewicz


